
PR IVACYBELE ID
gemeente  Zoe te rmeer

B E S C H E R M
I N

G
 V

A
N

 P
E

R
SOONSGEGEVENS

Vastgesteld door B&W op 7 mei 2019



Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare 
persoon. De meest herkenbare persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld een naam, adres 
of een e-mailadres. Ook meer indirecte gegevens kunnen persoonsgegevens zijn. 
Denk daarbij aan een kenteken of een geboortedatum in combinatie met een adres. 
Het gaat erom dat de gegevens betrekking hebben op een persoon wiens identiteit 
door de gemeente eenvoudig kan worden vastgesteld. Degene over wie een 
persoonsgegeven gaat, wordt een betrokkene genoemd.
Voor de uitvoering van haar taken verwerkt de gemeente Zoetermeer persoons-
gegevens van betrokkenen. Deze verwerkingen moeten volgens de regels van de AVG 
plaatsvinden. Met dit privacybeleid wordt uitwerking gegeven aan deze regels. 

Deze kaders gelden voor het college van burgemeester en wethouders (B&W), de 
burgemeester en de overige onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Het beleid 
is ook van toepassing in geval van uitwisseling van informatie tussen verschillende 
onderdelen van de gemeente, met andere gemeenten en organisaties en bij de 
uitbesteding van publieke taken.

1. Inleiding

Privacy betekent kort gezegd respect 
voor de persoonlijke levenssfeer van 
een individu. Door de nieuwe Europese 
privacywet: de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (de AVG) is 
aanpassing van het privacybeleid 
noodzakelijk. 
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2. Uitgangspunten

2.1 Werkbaar en zorgvuldig
Gemeente Zoetermeer verwerkt persoonsgegevens binnen de 
kaders van de AVG. Zo worden persoonsgegevens alleen 
verwerkt als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, worden 
er niet meer of minder persoonsgegevens verwerkt dan 
nood zakelijk en worden persoonsgegevens alleen verwerkt voor 
het doel waarvoor ze zijn verzameld. Om te waarborgen dat 
persoonsgegevens juist en actueel zijn, wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van een bronsysteem zoals de basis-
registraties of andere authentieke bronnen. Persoonsgegevens 
worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Vaak volgt uit de 
wet een bewaartermijn. Wanneer dit niet het geval is, kan het 
college een bewaartermijn vaststellen.  

  Iedereen die contact heeft met de gemeente kan erop 
vertrouwen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt 
omgegaan. Het privacybeleid mag echter ook niet zo 
ingewikkeld zijn dat het in de weg staat aan zorg- en 
dienstverlening. Bij tegenstrijdige belangen wordt een 
zorgvuldige afweging gemaakt. 

 

2.2 Privacy op de werkvloer

  De gemeente Zoetermeer is zich ervan bewust dat alleen 
wet- en regelgeving of het opstellen van beleid niet 
voldoende is. Alle medewerkers van de gemeente 
Zoetermeer dragen in de praktijk zorg voor de eerbiediging 
van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van 
persoonsgegevens. Het belang van privacy is onderdeel van 
het DNA van de gemeentelijke organisatie en haar 
medewerkers. 

Door middel van workshops, trainingen en op dagelijkse basis 
wordt aandacht besteed aan het belang van privacy-
bescherming. Ook is er een netwerk van privacyambassadeurs 
actief in de organisatie. Dit alles om het privacybewustzijn 
onder medewerkers te vergroten. 

Privacy is tevens onderdeel van het integriteitsbeleid van de 
gemeente Zoetermeer. Wanneer medewerkers in strijd 
handelen met de regels over privacy, handelen zij niet zoals dat 
van een goed ambtenaar verwacht mag worden. 
Dit wordt gezien als plichtsverzuim, waartegen een passende 
disciplinaire maatregel wordt opgelegd. 

2.3 Privacy vanaf de start
  

  Bij de invoering van nieuw beleid of regelgeving en bij de 
ontwikkeling van nieuwe applicaties of systemen weegt de 
gemeente Zoetermeer de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer vanaf de eerste fase mee. Door processen en 
applicaties zo in te richten dat het minimum aan persoons-
gegevens wordt verwerkt, wordt privacy optimaal 
beschermd. Door deze beginselen mee te nemen in het 
inkoop- en aanbestedingstraject, worden ook opdracht-
nemers van gemeente Zoetermeer aangezet om hiermee 
rekening te houden. 

Soms is de uitvoering van een zogenoemde Dataprotection 
Impact Assessment (DPIA) noodzakelijk. Hiermee worden 
risico’s van verwerkingen van persoonsgegevens in kaart 
gebracht zodat risicobeperkende maatregelen kunnen worden 
getroffen. Om te bepalen of een DPIA noodzakelijk is, volgt de 
gemeente Zoetermeer de richtlijnen van de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 
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3. Verantwoording en toezicht

3.1 Verantwoordelijkheid
De eindverantwoordelijkheid voor gegevensverwerking berust in 
de publieke sector in de regel bij het bevoegde bestuursorgaan. 
Dat kan onder meer de raad, B&W of de burgemeester zijn. 

Intern is ieder afdelingshoofd verantwoordelijk voor de zorgvuldige 
verwerking van persoonsgegevens die binnen zijn afdeling 
plaatsvindt. Zo nodig geeft een afdelingshoofd aan deze 
verantwoordelijkheid invulling door taken verder in zijn afdeling te 
beleggen. Indien een verwerking een afdelingsoverstijgend karakter 
heeft en betrekking heeft op twee of meer afdelingen ligt de 
verantwoordelijkheid bij de betreffende proceseigenaar. 
In het - verplichte - register van verwerkingen wordt per afdeling een 
overzicht bijgehouden van alle verwerkingen van persoonsgegevens 
die plaatsvinden binnen gemeente Zoetermeer. Hiermee wordt 
inzichtelijk wie eindverantwoordelijk is voor welke verwerkingen, 
maar ook wie daar intern voor verantwoordelijk is. Het bijhouden 
van dit register is de verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd.
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3.2 Verantwoording afleggen
Over de realisatie en toepassing van het privacybeleid legt 
B&W verantwoording af. Het privacybeleid is om die reden 
onderdeel van de P&C cyclus en neemt het college in het 
jaarverslag van de gemeente Zoetermeer een passage op 
over privacybeleid. 
Het college meldt bijzonderheden ten aanzien van 
gegevensverwerking aan de raad. Te denken valt aan 
een inbreuk op of verlies van persoonsgegevens. 
Het privacybeleid wordt in beginsel vastgesteld voor de 
duur van drie jaar en zal daarna worden geëvalueerd.
 

3.3 Toezicht
Er is een Functionaris voor de Gegevensbescherming 
(de FG) benoemd. De FG is de interne onafhankelijke 
toezichthouder op de naleving van de AVG en op de 
implementatie en toepassing van het privacybeleid. 
De FG rapporteert zo nodig rechtstreeks aan B&W en treft 
maatregelen bij calamiteiten of geconstateerde gebreken 
ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. 
Om haar taken goed uit te kunnen voeren, moet de FG 
door de verwerkingsverantwoordelijke worden 
ondersteund. De FG wordt tijdig betrokken bij alle 
aangelegenheden die verband houden met de verwerking 
van persoonsgegevens en moet toegang krijgen tot de 
verwerkingsactiviteiten die worden uitgevoerd. De FG doet 
ieder jaar verslag over de bevindingen aan het college, dit 
verslag wordt openbaar gemaakt door publicatie op de 
gemeentelijke website. 

De functie van privacyfunctionaris bestaat naast de functie 
van FG. De privacyfunctionaris rapporteert aan de FG en 
heeft een adviserende rol bij specifieke kwesties of bij de 
totstandkoming van nieuw beleid of wet- en regelgeving.
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4. Informatieveiligheid

Gemeente Zoetermeer treft passende technische en organisatorische 
maatregelen om de aanwezige persoonsgegevens veilig te kunnen 
verwerken. De maatregelen moeten in verhouding staan tot de risico’s 
van de verwerking en de (gevoelige) aard van de gegevens. Met het 
Informatiebeveiligingsbeleid wordt hier vorm aan gegeven. 

  Wanneer zich onverhoopt een incident voordoet met betrekking 
tot gegevensverwerking, heeft de gemeente Zoetermeer hiervoor 
procedures ingericht om de gevolgen van incidenten zo goed mogelijk 
te beperken en om herhaling te voorkomen. Meldingen hieromtrent 
zullen in ieder geval bij de FG, de privacyfunctionaris en/of de 
coördinator informatiebeveiliging worden gedaan. Zij doen -indien 
nodig- ook de vereiste melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens 
en bepalen in overleg met de betrokken manager of melding aan 
betrokkenen gemaakt moet worden.

5. Gegevensuitwisseling

Het college en de verschillende afdelingshoofden 
zullen stimuleren dat voor veel voorkomende of 
intensief gebruikte processen, door de betreffende 
afdeling een werkprocedure wordt opgesteld, 
waarin voor dat specifieke proces wordt 
opgenomen hoe met gegevensverwerking en 
privacygevoelige informatie wordt omgegaan.

  Indien er sprake is van (structurele) 
uitwisseling of samenwerking met een externe 
organisatie of andere gemeente(n), maakt de 
gemeente Zoetermeer vooraf passende 
afspraken over gegevensuitwisseling. In deze 
afspraken worden ieders verantwoordelijkheden 
op juiste wijze vastgelegd. Het hoofd van de 
afdeling die een dergelijke samenwerking of 
uitwisseling aangaat, ziet toe op de totstand-
koming van deze afspraken. Eerdergenoemde 
FG ziet toe op de naleving daarvan.

Indien de gemeente Zoetermeer een externe 
vraagt om namens haar en onder strikte instructies 
persoonsgegevens te verwerken, is het college 
verplicht met die externe een verwerkers-
overeenkomst te sluiten. Voor de verwerkers-
overeenkomst wordt de door de VNG beschikbaar 
gestelde standaardovereenkomst gebruikt. 
Gelijk als bij uitwisseling en samenwerking, is 
het afsluiten van een samenwerkings- of
verwerkers      overeenkomst de verantwoordelijkheid 
van het betrokken afdelingshoofd. De FG houdt 
toezicht op de naleving. Daarnaast wordt in het 
verwerkingsregister bijgehouden welke 
samenwerkings- en verwerkersovereenkomsten 
zijn gesloten.



website: www.zoetermeer.nl

e-mailadres: privacy@zoetermeer.nl

telefoonnummer: 14 079

  Voor de gemeente Zoetermeer staat transparantie bij de 
verwerking van persoonsgegevens voorop. Een betrokkene 
moet worden geïnformeerd over welke hem of haar betreffende 
persoonsgegevens door de gemeente worden verwerkt en voor 
welk doel. Gemeente Zoetermeer heeft hiertoe een privacy-
statement op de website geplaatst. Waar nodig zal een 
betrokkene meer specifiek worden geïnformeerd. 

De gemeente Zoetermeer vindt het van groot belang dat inwoners 
en andere betrokkenen op eenvoudige wijze een vraag kunnen 
stellen over privacy gerelateerde onderwerpen of, waar nodig, 
hun recht kunnen halen. Door informatie via de website 
toegankelijk te maken worden inwoners geïnformeerd. Als dit 
geen uitkomst biedt, kan ofwel digitaal of telefonisch om nadere 
informatie worden verzocht. Als ook dit niet voldoende blijkt, 
wordt de mogelijkheid geboden een afspraak te maken. Via het 
e-mailadres privacy@zoetermeer.nl kan contact worden gezocht 
met de FG of er kan gebeld worden met het algemene nummer. 

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in zijn persoons-
gegevens en informatie over de doelen waarvoor de 
gegevens worden verwerkt. Wanneer de gegevens feitelijk 
onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, heeft de betrokkene 
het recht om deze gegevens te laten verbeteren, aanvullen, 
verwijderen of af te schermen. De gemeente Zoetermeer 
geeft in voorkomend geval gehoor aan inzage- en/of 
correctieverzoeken.

Transparantie staat voorop maar is tegelijkertijd niet 
absoluut. In uitzonderingsgevallen kan vertrouwelijkheid 
geboden zijn. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kwesties 
van openbare orde en veiligheid. 

Wanneer een betrokkene meent dat een klacht over de 
omgang met zijn persoonsgegevens niet naar behoren is 
afgehandeld, kan hij een klacht indienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens.

6. Positie en rechten van de betrokkene
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